Poweria yrittäjyyteen
W-Power uutiskirje 7/2019

Vahvistu koulutuksella. Verkostoidu mentoroinnilla.
Kasvata liiketoimintaasi kansainvälistymällä.
W-POWER -hanke (Empowering women entrepreneurs in sparsely populated
communities) tarjoaa apua ja kannustusta pohjoiskarjalaisille naisille erilaisiin
yrittäjyyden haasteisiin. Hankkeessa tuetaan naisia, jotka haluavat yrittäjiksi, autetaan
tunnistamaan jo olemassa olevien yritysten liiketoimintapotentiaalia, järjestetään
koulutuksia ja panostetaan kohdennettuihin yritysneuvontapalveluihin. Lisäksi
yrittäjille tarjotaan mahdollisuus verkostoitua sekä kansallisesti että kansainvälisesti
vertaismentorointiohjelman avulla liiketoiminnan kehittämiseksi.

VIELÄ EHDIT MUKAAN: Onko sinulla liikeidea?
Mikrorahoitusohjelma Draft laajenee kansainväliseksi W-POWER -hankkeen
toimenpiteiden myötä
Ensimmäinen kansainvälinen Draft-haku on auki 18.10.2019 saakka
Haku on auki kolmessa kategoriassa:
o

Naisyrittäjien uudet liikeideat

o

Ideat kansainväliseen kasvuun

o

Naisyrittäjyyttä harvaanasutuilla pohjoisilla seuduilla edistävät innovaatiot

Jaossa on yhteensä jopa 10 000 euroa, joka jaetaan 3-5 idean /tiimin kesken
Lisäksi parhaiden ideoiden esittäjät saavat tukea W-POWER -asiantuntijaverkoston
yritysvalmentajilta
Lisätietoja: Innovation platform for new pre-startups
Hae rohkeasti mukaan!

Kiinnostaako kansainvälistyminen?
Haku kansainväliseen mentorointiohjelmaan on avoinna.
W-Power -hanke tarjoaa mahdollisuuden lähteä kansainväliseen vaihtoon ja löytää
kansainvälisen mentorointiparin tai -ryhmän.
Hae mukaan mentorointiohjelmaan: haku on avoinna 15.10.2019 saakka.
Lisätietoja ja ohjeet hakuun: http://w-power.interreg-npa.eu/news/show/peer-topeer-networking-programme-apply-now/
Hae rohkeasti mukaan!

Verkostoitumis- ja koulutustilaisuus Ilomantsissa 21.10.
Teemana Pienen yrityksen markkinointi 2020 -luvulla
Mitkä ovat markkinoinnin trendejä siirtyessämme 2020-luvulle? Automaatio, tekoäly,
virtuaaliteknologiat ja muiden uusien teknologien hyödyntäminen näkyy jo nyt
markkinoinnissa.
Markkinoinnin automaation hyötyinä nähdään mm. verkkoliikenteen kasvun, uusien
potentiaalisten liidien määrän nousun ja myynnin kasvun uusien asiakkuuksien
myötä, lisäksi oikein hyödynnettynä analytiikka auttaa kohdentamaan viestiä.
Kouluttajana Anu Karreinen, Mainostoimisto Hurry.
Maanantai 21.10.
Klo 17 – 19.30
Ilomantsin kunnantalo, Kalevala-sali, Soihtulantie 7
Tapahtumassa on kahvitarjoilu.
Ilmoittautuminen 17.10. mennessä tästä linkistä.
Tilaisuus on osallistujille maksuton, tervetuloa!

Kansainvälisten osaajien verkostoitumistilaisuus Joensuussa 19.11.
(International Business Encounters in North Karelia)
Talent Hub Joensuu järjestää yritysten ja alueen kansainvälisten osaajien
verkostoitumistapahtuman tiistaina 19.11. klo 12 – 15 Luotsissa (Kauppakatu 29,
Joensuu)
Tilaisuus tarjoaa yrityksille:
Tietoa Talent explorer -rahoituspalvelusta liiketoiminnan kansainvälistämiseen.
Mahdollisuuden kertoa yritystoiminnasta ja jututtaa yrityksestä kiinnostuneita
kansainvälisiä opiskelijoita ja työnhakijoita.
Mahdollisuuden tuoda esiin potentiaalisia työharjoittelu- ja opinnäytetyötehtäviä
sekä rekrytoida uusia työntekijöitä.
Tilaisuus tarjoaa kansainvälisille opiskelijoille ja työnhakijoille:
Mahdollisuuden tutustua alueen yrityksiin, esitellä omaa osaamistaan yrityksille sekä
keskustella suoraan yritysten edustajien kanssa.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä linkistä. Tilaisuus on osallistujille maksuton,
tervetuloa!

Verkostoidu
Liity LinkedIn-yhteisöömme, joka tarjoaa sinulle kansainvälisen
verkostoitumismahdollisuuden kotisohvaltasi!
Löydät meidät myös alla olevista kanavista:
o

Verkosta: http://w-power.interreg-npa.eu

o

Facebookista: https://www.facebook.com/wpowerproject/

o

Instagramista: https://www.instagram.com/wpowerproject

Tietosuoja
Olet rekisteröitynyt uutiskirjeemme tilaajaksi jossakin järjestämässämme tapahtumassa tai lähettämällä
sähköpostia. Mikäli haluat erota postituslistalta, ota yhteys helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi. Kareliaammattikorkeakoulun hallinnoimien projektien tietosuojaseloste löytyy tästä linkistä.

Lisätietoja:
helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi
+358 50 430 2418
heli.hirvonen@businessjoensuu.fi
+358 400 956 178

